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РЕФЛЕКСІЯ ДОСВІДУ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЩО 
ПОТРЕБУЮТЬ КОРЕКЦІЇ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ 

 
За сучасними стандартами вищої освіти підготовка майбутніх 

психологів окрім теоретичної складової має містити вагомий 
компонент практичного досвіду надання психологічних послуг. 
Важливим є відпрацювання навичок психодіагностики, ведення 
консультаційної бесіди, плануванням та проведення корекційної 
роботи. Одним із моментів  такої підготовки є здобуття досвіду 
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тренінгової роботи з дітьми, які потребують корекції розумового 
розвитку.  

Спілкування з неповносправними дітьми дозволяє по-
справжньому зрозуміти, що кожна дитина унікальна, має свої 
біологічні задатки та особливості розвитку, а головне, потребує 
прийняття та людської прихильності. Йдеться про розвиток здатності 
до безоцінного ставлення та поваги до кожної людини як однієї з 
професійно важливих якостей особистості психолога. У цьому 
контексті доречними є слова сучасного канадійсько-французького 
гуманіста Жана Ваньє – засновника нині вже поширеної по всьому 
світу спільноти «Лярш», що гуртує людей з розумовою 
неповносправністю і тих, хто розділяє з ними своє життя: «Якою б не 
була культура, колір шкіри чи віросповідання, можливості та 
обмеження, слабкості та сильні сторони, кожна людина – необхідна. 
Кожен з нас – немов музичний інструмент, і кожен грає свою партію у 
великому оркестрі людства. Кожен потребує інших, щоб стати 
собою, зіграти свою роль в концерті життя» [1, с.18]. 

Усвідомлення цінності кожної особистості дозволяє глибше 
зрозуміти думку Л.С. Виготського про те, що скоріше за все людство 
врешті решт переможе і сліпоту, і глухоту, і розумову відсталість, 
але набагато раніше воно переможе ці вади соціально, психологічно 
і педагогічно, ніж засобами медицини[2].  

Тренінгова робота з дітьми, які мають вади розумового розвитку, 
розглядається нами як елемент психолого-педагогічний супроводу, 
який є комплексною технологією психолого-педагогічної підтримки і 
допомоги дитині у розв‘язанні завдань її розвитку, навчання, 
виховання та соціалізації [3]. 

Для учнів, які потребують корекції розумового розвитку (6-й 
клас), проводився тренінг з розвитку соціальних навичок, а саме з 
розвитку умінь будувати стосунки.  Тренінгова програма включала 
п‘ять занять по 45 хв. і була спрямована на розв‘язання таких 
завдань: допомогти учасникам тренінгу розвинути якості, які будуть 
корисним в міжособистісному спілкуванні; освоїти навички взаємодії 
між учасниками групи; допомогти розвинути вміння налагоджувати 
відносини з незнайомими людьми.   

 Рефлексивний аналіз проведеної роботи спрямовувався на 
усвідомлення своїх професійних якостей, специфіки психічного 
розвитку цієї категорії дітей, виокремлення зони професійного 
розвитку, вдалих та недоречних моментів в організації тренінгової 
програми. В результаті рефлексії було виділено ряд професійно 
важливих якостей психолога-тренера, необхідних для роботи з 
дітьми, що потребують корекції розумового розвитку: відкритість до 
відчуттів, спонтанність та готовність до експромту, готовність до 
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командної роботи, ціннісне ставлення до професійного досвіду, 
професійна гнучкість, вміння бачити зону власного розвитку, 
здатність робити висновки. Нижче представлені фрагменти 
проведеної рефлексивної роботи.  

Відкритість до відчуттів (Бути «тут і тепер»). Під час 
тренінгової роботи емоції були незабутніми, та енергія, яку несли 
діти була просто вражаючою. Відчуваючи їхню захопленість, 

хотілося зробити все 
якнайкраще. Особливо 
незабутнім був п‘ятий день 
тренінгової програми, коли діти 
виконували вправу «Долоньки». 
Вони були настільки енергійними 
та зацікавленими, що дивлячись 
на них ти розумієш, як  мало 
потрібно для щастя: кольорові 

фломастери і аркуш паперу. Було надзвичайно приємно чути подяку 
від дітей, бачити їх посмішки та захоплені погляди, а питання: «Ви 
ще прийдете?» – безперечно найкращий комплімент для нас.  

Спонтанність та готовність до експромту. Найбільш вдало 
робота  йшла з вправами, які вимагали повторення або копіювання. 
Оскільки багато дітей, які мають проблеми з розумовим розвитком, 
не можуть вільно оперувати абстрактними поняттями інколи 
потрібно було пояснювати 
інструкцію ще раз або по 
ходу виконання вправи 
полегшувати завдання. На 
першому занятті це дещо 
ускладнювало роботу, 
адже потрібно було 
відхилятися від плану, 
однак інші заняття 
проходили менш 
проблематично, оскільки можна було робити певні корегування як 
самих вправ, так і інструкцій. Те, що спочатку викликало труднощі, 
ми змогли перетворити на перевагу.  

Готовність до командної роботи. Ми змогли по справжньому 
відчути ціну підтримки та допомоги колег. Дуже важливо було знати, 
що в момент, коли в тебе виникають труднощі у проведення вправи, 
хтось із дівчат-тренерів допоможе тобі довести справу до кінця, або 
задати потрійний ритм роботи групі. Те, що ми змогли так добре 
взаємодіяти і розуміти одна одну, додавало особистої впевненості і 
тому робота йшла легше. 
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Ціннісне ставлення до професійного досвіду. Досвід роботи 
саме з такими дітьми дає 
можливість засвоєння тих 
вмінь та навичок, які ніколи не 
усвідомиш, прочитавши «сиру» 
теорію. Необхідна практика, і в 
даному випадку вона була. Ми 
мали змогу безпосередньо 
спостерігати за поведінкою 
кожної дитини, за її реакціями 
на те чи інше завдання, на труднощі, які виникали у розв‘язанні 
поставлених перед ними задач. Звичайно, цього дуже замало, щоб 
дійсно зрозуміти істинну психологію таких дітей, знайти вірний підхід. 

Ми звикли сприймати все 
ідеалізовано, так само 
намагались і проводити 
тренінг, а вихователька, у 
свою чергу, краще розуміла 
кожну дитину, які її слабкі 
та сильні сторони, 
реальніше оцінювала 
ситуацію. На нашу думку, 
дуже важливо вміти 
знаходити цей 

«особливий» контакт.  
Професійна гнучкість. Основне, в чому проявилася наша 

сильна сторона в роботі ведучих тренінгів, це – професійна 
гнучкість. Ми змогли підлаштуватися під особливості дітей, по ходу 
роботи коректувати вправи та інструкції, відчували підтримку один 
одного як тренерів, готових допомогти при виникненні труднощів. Під 
час ведення тренінгів навчилися розподіляти увагу між усіма 
учасниками групи та швидше і якісніше помічати особливості 
кожного з них.  

Вміння бачити зону 
розвитку. На нашу думку, 
зона розвитку у грамотному 
складанні тренінгової 
програми, враховуючи 
особливості дітей. Оскільки 
у групі були діти із різними 
порушеннями, було  важко 
орієнтуватись у 
можливостях дітей і 
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адаптації вправ безпосередньо під час підготовки та проведення 
тренінгу.  

Деяким із нас не вистачало відчуття впевненості. Це 
виражалося у  тому, що під час проведення тренінгу, ми боялися 
взяти на себе складніші вправи, оскільки переймались за те, що не 
справимося  з аудиторією при їх виконанні.  

Здатність робити висновки. На основі рефлексії досвіду 
проведення тренінгу для дітей, які потребують корекції розумового 
розвитку, можемо виділити головні моменти у підготовці та 
проведенні такої роботи: 

1. Напередодні складання тренінгу необхідна попередня 
зустріч із дітьми та бесіда із вихователем, який опише розумові та 
мовні можливості учнів. Це допоможе зробити оптимальний підбір 
методик та вправ для тренінгу.  

2.  Варто підбирати вправи, які б відповідали віковим та 
інтелектуальним особливостям дітей, не викликали негативних 
реакцій в групі, під час роботи (вправи типу «Обзивалки» тощо).  

3. Можна підбирати рухливі вправи та орієнтовані на 
безпосереднє сприймання або ж залучення до дискусій (наприклад, 
ми використовували мультфільм із пропагандою до вирішення 
конфліктних ситуацій, шляхом пошуку компромісу, а потім змінили 
діяльність на рухливу вправу «Сороконіжка» або «Пульс»). 

4. У випадку, коли діти не сприймають підготовленої вправи, 
не варто відразу переходити до іншої або вперто вимагати 
відповідної реакції, можна спробувати знайти підхід до правильного 
розуміння того завдання, яке ви ставите перед дитиною, або ж 
безпосередньо допомогти у виконанні цього завдання. 

5. Варто  «мислити як діти», тобто  підбирати вправи, які б 
були для них цікавими, розвивали креативну уяву дітей. 
Визначальними є професійна уява та підбір творчого матеріалу, 
який міг би не тільки розважити учнів, але і сприяти розвиткові 
пізнавальної активності. 

6. Тренер під час роботи – це перш за все друг, який не 
навчає, не оцінює (не ставить безпосередньо оцінок), а грається 
(хоча це треба вміло контролювати, щоб процес роботи не був 
дестабілізованим) і стимулює розвиток. 
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